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گشارش یک مًرد وبدر خًوزیشی شدید پست پبرتًم در
وتیجٍ پبرگی الیٍ داخلی میًمتز بٍ دوببل سایمبن طبیعی
دکتز صدیقٍ آیتی ،1دکتز لیال پًرعلی ،*2دکتز وفیسٍ ثقفی،2
دکتز آسادٌ شًريی ،3دکتز عطیٍ محمدسادٌ يطىچی
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استاز گطٍُ ظًاى ٍ هاهایی ،هطوع تحمیمات سالهت ظًاى ،زاًطىسُ پعضىی ،زاًطگاُ ػلَم پعضىی هطْس ،هطْس ،ایطاى.
زاًطیاض گطٍُ ظًاى ٍ هاهایی ،هطوع تحمیمات سالهت ظًاى ،زاًطىسُ پعضىی ،زاًطگاُ ػلَم پعضىی هطْس ،هطْس ،ایطاى.
ضظیسًت گطٍُ ظًاى ٍ هاهایی ،هطوع تحمیمات سالهت ظًاى ،زاًطىسُ پعضىی ،زاًطگاُ ػلَم پعضىی هطْس ،هطْس ،ایطاى.
استازیاض گطٍُ ظًاى ٍ هاهایی ،هطوع تحمیمات سالهت ظًاى ،زاًطىسُ پعضىی ،زاًطگاُ ػلَم پعضىی هطْس ،هطْس ،ایطاى.
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1

مقدمٍ :ذًَطیعی پست پاضتَم تِزًثال ظایواى ،تاالتطیي هیعاى هطيٍهیط ضا تِ ّوطاُ زاضز وِ ػلل ضٌاذتِ ضسُ هرتلفی
زاضز .پاضگی الیِ زاذلی هیَهتط اظ ػلل ووتط ضٌاذتِ ضسُای است وِ ػسم تطریص آى هیتَاًس هٌجط تِ هطي هازض
گطزز .زض ایي گعاضش ،یه هَضز ًازض ذًَطیعی پست پاضتَم تِزًثال پاضگی الیِ زاذلی هیَهتط هؼطفی هیضَز.
معزفی بیمبر :تیواض ذاًن  35سالِ  G3L2تَز وِ تا حاهلگی تطم ٍ ضىایت پاضگی پطزُّای جٌیٌی جْت ذتن تاضزاضی
تحت ًظط لطاض گطفت ٍ تِزًثال الماء ظایواى ،ظایواى طثیؼی اًجام ضس .تِزًثال تَلس ًَظاز تا ٍظى  3700گطم ،هازض زچاض
ذًَطیعی پستپاضتَم ضسیس ضس وِ تِزلیل ػسم پاسد تِ الساهات حوایتی ٍ زضیافت زاضٍّای یَتطٍتًَیه ٍ یه ًَتت
 ،CPRهٌتمل اتاق ػول ضس ٍ تحت ّیستطوتَهی لطاض گطفت .زض تطضسی پاتَلَغی ضحن ،پاضگی الیِ زاذلی هیَهتط زض
زیَاضُ ذلفی ضحن هطاّسُ ضس .زض ضٍظ اٍل تستطی زض  ICUتیواض تِزلیل تاویواضزی تطٌی ٍ سپس تطازیواضزی ٍ
ایست للثی ٍ تٌفسی CPR ،ضس ٍلی ًاهَفك تَز ٍ هتأسفاًِ تیواض فَت ضس.
وتیجٍگیزی :زض ًظط زاضتي پاضگی الیِ زاذلی هیَهتط تِ ػٌَاى یه ػلت هْن ٍ لاتل وٌتطل ذًَطیعی تؼس اظ ظایواى
هیتَاًس هٌجط تِ تطریص ایي ػاضضِ ضَز.
کلمبت کلیدی :پاضگی ضحن ،ذًَطیعی تؼس اظ ظایواى ،هیَهتط
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ػاضضِ زض  9 ٍ 14سال لثل ٍ هطالثتّای تاضزاضی ًطهال
تا حاهلگی تطم ٍ ضىایت پاضگی ویسِ آب ٍ سًََگطافی
هثٌی تط اًسوس هایغ آهٌیَتیه  3ساًتیهتط
(الیگَّیسضٍآهٌیَس) زض آشض هاُ  1395تِ تیواضستاى
زاًطگاّی زض هطْس هطاجؼِ ٍ جْت ذتن تاضزاضی
تستطی ضس .تا تَجِ تِ ػسم ٍجَز اًمثاضات ضحوی جْت
الماء ظایواى ،تیواض  2زٍظ هیعٍپطٍستَل  25هیىطٍگطم تا
فاصلِ  4ساػت زضیافت وطز 6 .ساػت پس اظ آذطیي زٍظ
هیعٍپطٍستَل ،ایٌساوطي تا اوسیتَسیي جْت ایجاز
اًمثاضات هؤثط ضحوی ضطٍع ضس .فاظ فؼال ظایواى
پیططفت طثیؼی زاضت ٍ زض ًْایت  5ساػت پس اظ
ضطٍع ایٌساوطي زض هطحلِ زٍم ظایواى (زیالتاسیَى ٍ
افاسواى واهل جْت ووه تِ تسطیغ ظایواى) تا هاًَض
فًَسال ضحوی ًَظاز تا ٍظى  3700گطم ٍ آپگاض  6-8هتَلس
ضس .جفت تِصَضت ذَزتِذَزی ذاضج ضس .تیواض
تالفاصلِ پس اظ ظایواى زچاض ذًَطیعی ضسیس پستپاضتَم
ضس وِ زاضٍّای یَتطٍتًَیه ( 800هیىطٍگطم
هیعٍپطٍستَل) تجَیع ٍ هاساغ زٍزستی ضحوی اًجام ضس.
ضحن ضٍظیَى ضس وِ ّیچگًَِ ضظیسٍی تاضزاضی ٍجَز
ًساضت .تا ازاهِ ذًَطیعی سِ ػسز سًَس فَلی تا 60
سیسی هایغ زض ضحن فیىس ضس .سپس اپیظیَتَهی
تحت تیحسی تطهین ضس.
ػلیضغن الساهات زضهاًی ،ذًَطیعی تیواض ازاهِ زاضت ٍ
تیواض زچاض ضَن ّوَضاغیه ضس ٍ زض طی یه ساػت اظ
الساهات اًجام ضسُ ،ایست للثی ٍ تٌفسی ضخ زازCPR .
اًجام ضس ٍ پس اظ احیاء اٍلیِ ٍ اًتَتاسیَى تیواض،
سًََگطافی ضىن جْت تطضسی هایغ آظاز ٍ ّواتَم زاذل
ضىن اًجام ضس وِ ًطهال گعاضش ضس .تا تَجِ تِ ػسم
ٍجَز ػلت هطرص تطای ذًَطیعی ػالئن ًاپایساض تیواض ٍ
هطزههّای هیسضاتیه ،الپاضاتَهی اٍضغاًس  90زلیمِ
پس اظ ظایواى اًجام ضس .پس اظ ٍضٍز تِ حفطُ ضىن ،ضحن
تِضست اتَى تَز وِ تا تَجِ تِ ضطایط تیواض ،تالفاصلِ
ّیستطوتَهی تَتال اًجام ضس .تِزلیل ذًَطیعی ضسیس،
تیواض ٍ 6احس په سلٍ 3 ،احس ٍ 6 ٍ FFPاحس پالوت
زض اتاق ػول زضیافت وطز .پس اظ الپاضاتَهی ،تیواض
هٌتمل  ICUضس .زض ضٍظ اٍل تستطی زض  ICUتیواض
تِزلیل تاویواضزی تطٌی ٍ سپس تطازیواضزیCPR ،

مقدمٍ
 دکتز صدیقٍ آیتی ي َمكبران

ذًَطیعی پستپاضتَم ،یىی اظ اٍضغاًسّای هاهایی ٍ اظ
ضایغتطیي ػلل هطيٍهیط هازضاى تِضواض هیآیس وِ
ساالًِ تاػث  140000هطي هازضاى پس اظ ظایواى زض
ول جْاى هیضَز ( .)1آتًَی ضحن ،ػلت ضایغ ذًَطیعی
پستپاضتَم است ،تا ایيحال سایط ػلل ذًَطیعی ضاهل:
احتثاس جفت ،پاضگیّای زیَاضُ ٍاغى ٍ سطٍیىس،
ٍاضًٍگی ضحن ،اذتالالت اًؼمازی ٍ پاضگی ضحن هیتاضس
(.)3 ،2
پاضگی ضحن هاًٌس پاضگی ّط اضگاى زاذلی (طحال ،وثس ٍ
 )...یه ٍضؼیت تْسیس وٌٌسُ حیات هازض ٍ جٌیي است
( .)4تیطتط پاضگیّای ضحن زض افطاز تا ساتمِ اسىاض
ضحوی (سعاضیي ،هیَهىتَهی) ضخ هیزّس .تا ایيحال
هَاضز ًازضی اظ پاضگی زض ضحنّای تسٍى اسىاض گعاضش
ضسُ است وِ تا افعایص ػَاضض ٍ هطيٍهیط ًسثت تِ
پاضگی ضحن زاضای اسىاض ّوطاُ تَزُ است ( .)5ضیَع
پاضگی ضحن تسٍى ساتمِ اسىاض حسٍز  0/7زض ّط 10000
ظایواى گعاضش ضسُ است ( .)6ایي پاضگیّا هیتَاًس زض
ظهیٌِ تطٍها ،اذتالالت تافت ّوثٌس (اّلطظ زاًلَس،)... ،
هاًَضّای هاهایی (چطذص زاذلی ٍ ذاضجی ،فطاض فًَسال
ضحوی) ،سي تاالی هازض ،پاضیتِ تاال ،چٌسللَیی ،جفت
غیططثیؼیً ،اٌّجاضیّای ضحوی ٍ زاضٍّای یَتطتًَیه
ضخ زّس ( .)7 ،1هاًَض فطاض فًَسال ضحوی جْت تسطیغ
ذطٍج جٌیي زض هطحلِ زٍم ظایواى زض تطذی هطاوع اًجام
هیضَزّ ،طچٌس زض هطالؼات هرتلف ،سَز ٍ ظیاى ایي
هاًَض تِطَض واهل هطرص ًطسُ است .گاّاً ایي هاًَض
جْت وَتاُ وطزى هطحلِ زٍم لیثط زض ظهاى افت ضطتاى
للة جٌیي ٍ یا ذستگی هازض اًجام هیضَز وِ هیتَاًس
تاػث افعایص فطاض زاذل ضحوی ضَز .تا ایي حال ایي
هاًَض هیتَاًس زض ّوطاّی تا سایط ضیسه فاوتَضّا زض
پاضگی ضحن ًمص زاضتِ تاضس ( .)9 ،8زض ایي گعاضش،
یه هَضز ًازض ذًَطیعی پست پاضتَم تِزًثال پاضگی الیِ
زاذلی هیَهتط هؼطفی هیضَز.

معزفی بیمبر
ذاًن  35سالِ  G3L2تا ساتمِ  2ظایواى طثیؼی تسٍى
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ضس ٍ تِزلیل ایست للثی ٍ تٌفسی ،هتأسفاًِ تیواض فَت
ضس .زض تطضسی پاتَلَغیه ضحن تؼس اظ تطش ضحن ،پاضگی
الیِ زاذلی هیَتط تِطَل  4ساًتیهتط ٍ ػوك 1

شكل  -1پبرگی الیٍ داخلی میًمتز

ّواًٌس تیواض گعاضش حاضط هَلتیپاض ٍ سي هازض زض
هحسٍزُ  25-31سال تَز ،زض حالی وِ هَضز گعاضش
ضسُ تَسط وٌطاز ٍ ّوىاضاى ( 17 ،)2015سالِ ٍ
پطایوی گطاٍیس تَز ( .)10 ،5 ،2زض هطالؼِ ٍاًی ٍ
ّوىاضاى ( ،)2012ذتن تاضزاضی تسٍى الماء ٍ ایٌساوطي
اًجام ضسُ تَز ،زض حالی وِ زض هطالؼِ ضاستَم ٍ ّوىاضاى
(ّ )2006واًٌس تیواض گعاضش حاضط ،جْت ذتن تاضزاضی
ایٌساوطي اًجام ضسُ تَز (.)10 ،2
زض توام هَاضز گعاضش ضسُ ّواًٌس هَضز هطالؼِ حاضط،
حاهلگی تطم ٍ ٍظى ًَظازاى تیي  2700-3700تَزُ است
ٍ زض ّیچوسام اظ هَاضز ،ساتمِ تیواضی سیستویه ٍجَز
ًساضتِ است.)10 ،5 ،2( .
زض تیواض گعاضش حاضط تطذالف سایط هَاضز گعاضش ضسُ،
آتًَی ضحوی تِزًثال هاًَض فًَسال ضحوی ٍ ذطٍج
جٌیٌی ضخ زازُ تَز ( .)5 ،2زض تیواض حاضط ّواًٌس سایط
هَاضز گعاضش ضسُ تِزًثال ػسم پاسد تِ زاضٍّای
یَتطٍتًَیه ٍ الساهات حوایتی ٍ ازاهِ ذًَطیعی،
الپاضاتَهی اًجام ضس ( .)10 ،2زض ایي هَاضز ًیع هاًٌس
تیواض حاضط ،پاضگی الیِ زاذلی هیَهتط زض زیَاضُ ذلفی
ضحن ٍجَز زاضتِ است ،تا ایي تفاٍت وِ تِػلت تطریص
حیي ػول ٍ تطهین آى ،ذًَطیعی وٌتطل ضسُ ٍ ًیاظ تِ

بحث
ذًَطیعی پستپاضتَم ،اظ ػلل ضایغ هطيٍهیط هازضاى
است وِ ػلت آى تایس تِطَض واهل هطرص ٍ زضهاى هؤثط
اًجام ضَز ( .)10پاضگی الیِ زاذلی هیَهتط ػلت ًازض
ذًَطیعی پستپاضتَم است وِ زض هَاضز ذًَطیعی هماٍم
تِ زضهاى ٍ ضز سایط ػلل ضایغ تایس هَضز تَجِ لطاض گیطز
( .)11ػلل هرتلفی تطای پاضگی ضحن گعاضش ضسُ است
وِ توام آًْا زاضای فیعیَپاتَلَغی هطتطن ّستٌس .زض
طی لیثط ًطهال ،اًمثاضات ضحوی ٍ فطاض زاذل ضحوی
افعایص هییاتس وِ ایي افعایص فطاض تاػث افعایص
استطس تط زیَاضُّای ضحوی هیضَز .تط اساس لَاًیي
فیعیه (لاًَى پاسىال) ،فطاض زاذل ضحوی تِصَضت
یىساى تَظیغ هیضَزٍ ،لی گاّاً تِزلیل لطاض جٌیي ٍ
تجوغ هایغ آهٌیَتیه اططاف جٌیي ،فطاض زاذل ضحوی
تِصَضت غیط یىٌَاذت تط زیَاضُّای ضحن تَظیغ
هیگطزز وِ ایي هسألِ ذَز تاػث افعایص استطس تط
ترطی اظ زیَاضُّای ضحن هیضَز ( .)7زض زٍ هَضز
گعاضش ضسُ تَسط ٍاًی ٍ ّوىاضاى ( ٍ )2012ضاستَم ٍ
ّوىاضاى (ّ )2006ط زٍ تیواض وِ تِزًثال ظایواى طثیؼی
زچاض ذًَطیعی ضسیس ٍ هماٍم تِ زضهاى ضسُ تَزًس،
93
93

 خًوزیشی شدید پست پبرتًم در وتیجٍ پبرگی الیٍ داخلی میًمتز بٍ دوببل سایمبن طبیعی

ساًتیهتط زض زیَاضُ ذلفی سگواى تحتاًی هطاّسُ ضس.
ایي گعاضش پس اظ اذص ضضایت اظ ذاًَازُ تیواض جْت
اًتطاض اطالػات ایطاى تْیِ ضسُ است.

ِ زض حالی وِ تیواض حاضط ت،ّیستطوتَهی ًثَزُ است
 پاضگی هیَهتط،زلیل ػسم تطضسی لسوتّای زاذلی ضحن
ُتطریص زازُ ًطسُ ٍ زض ًْایت ّیستطوتَهی اًجام ضس
.تَز
زض هطالؼِ گعاضش حاضط ّواًٌس هَضز گعاضش ضسُ ٍاًی
 ضٍظ پس اظ الپاضاتَهی زض2  تیواض،)2012( ٍ ّوىاضاى
ٍ  زض حالی وِ زض هطالؼِ ضاستَم، فَت ضسICU
 تیواض پس اظ تطهین پاضگی الیِ زاذلی،)2006( ّوىاضاى
،2(  تْثَزی واهل یافتِ تَز،هیَهتط ٍ الساهات حوایتی
ٍ  تًِظط هیضسس الساهات حوایتی سطیغتط.)10

وتیجٍگیزی
زض ًظط زاضتي پاضگی الیِ زاذلی هیَهتط زض ظًاى تا
،ذًَطیعی پستپاضتَم تسیاض حائع اّویت است
هرصَصاً هَاضزی وِ تِ الساهات حوایتی ٍ زضهاىّای
 زضهاى سطیغ ایي ػاضضِ (اظ.طثی پاسد ًویزٌّس
)ططیك اًسعیَى ضٍی ضحن ٍ تطضسی هیَهتط ٍ تطهین آى
هیتَاًس هَجة وٌتطل سطیغتط ذًَطیعی ٍ پیطگیطی اظ
.ػَاضض ضسیس ٍ هطيٍهیط هازضاى گطزز
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ِالپاضاتَهی ظٍزٌّگام ٍ تطریص ٍ تطهین پاضگی الی
.زاذلی هیَهتط تاػث ًجات تیواض اظ هطي ضسُ است

